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BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam pengerjaan tugas akhir “Pengembangan Air Mancur Menari

Mengikuti Irama dan Bercahayakan RGB LED (Dengan Sistem monitoring

Ketinggian Air)” dibutuhkan teori pendukung dari referensi, tugas akhir, dan

internet. Dari teori pendukung tersebut diharapkan kerja alat semakin optimal.

Berikut ini adalah beberapa tinjauan yang digunakan sebagai rujukan dalam

pengerjaan tugas akhir.

2.1 ARDUINO TIPE MEGA 2560

Arduino ini merupakan salah satu perangkat mikrokontroler yang

memiliki basis ATMEGA 2560. Perangkat ini menyediakan 54 buah port masukan

dan keluaran digital dengan 14 port dipakai untuk keluaran PWM. Selain itu

memiliki 15 port yang dapat digunakan untuk masukan analog, 4 port berguna

untuk komunikasi serial, dan memiliki crystal oscillator sebesar 16 MHz. Papan

mikrokontroler ini dapat menggunakan daya dari USB personal computer dengan

tegangan 5V, sedangkan untuk menggunakan power supply maksimal dengan

tegangan 12V dc.(Artanto, 2012)

Arduino mega sangat cocok dengan shield yang didesain dengan tipe

Arduino Duemilanove atau Diecimila.

Gambar 2.1 Fisik Arduino Tipe Mega 2560

(Sumber : http://ecadio.com/image/catalog/information/belajar-arduino-

mega.jpg)

Berikut ini merupakan pemetaan pin ATmega 2560 dengan Arduino Tipe

Mega 2560:
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Table 2.1 Spesifikasi Arduino Tipe Mega 2560

Microcontroller ATmega 2560

Input Voltage (recommended) 7-12V

Input Voltage (limits) 6-20V

Operating Voltage 5 V

Analog Input Pins 16

Digital I/O Pins 54 (of wich 14 provide PWM output)

DC current for 3.3V Pin 50 mA

DC Current per I/O Pin 40 mA

Clock Speed 16 MHz

EEPROM 4 KB

SRAM 8 KB

Flash Memory 256 KB wich 8 KB use by bootloader

2.2 FLOWCHART

Flowchart adalah diagram dengan simbol grafis yang digunakan untuk

menunjukkan aliran proses dengan menampilkan langkah-langkah yang

disimbolkan dalam bentuk kotak secara berurutan. Pada tugas akhir ini flowchart

digunakan untuk menunjukkan algoritma sistem agar lebih mudah untuk membuat

program.

2.2.1 Simbol-Simbol Flowchart

Simbol flowchart yang umum digunakan dijelaskan pada tabel 2.2 :

Table 2.2 Simbol-Simbol Flowchart

Simbol Nama Fungsi

GARIS ALIR Arah aliran program

(menghubungkan simbol

satu dengan simbol

lainnya).

TERMINATOR Permulaan/akhir dari

suatu kegiatan.
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PROCESS Proses perhitungan/

proses pengolahan data.

PREPARATION Proses inisialisasi untuk

memberikan nilai awal.

SUB PROGRAM Permulaan sub program/

proses menjalankan sub

program (prosedur).

INPUT/OUTPUT

DATA

Proses input/output data,

parameter, tanpa

tergantung jenis

peralatannya.

ON PAGE

CONNECTOR

Penghubung bagian-

bagian flowchart yang

berada pada satu

halaman.

DECISION Perbandingan

pernyataan, penyeleksian

data yang memberikan

pilihan (berdasarkan

kondisi yang ada) untuk

langkah selanjutnya.

2.3 PUSH BUTTON

Push Button adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau

penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Push button bersifat

normally open (NC) yang hanya terhubung ketika ditekan, jika tidak ditekan maka

akan kembali terputus.
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Gambar 2.2 Push Button

2.4 SENSOR TEGANGAN

Sensor tegangan dapat dibuat dari rangkaian pembagi tegangan.

Rangkaian pembagi tegangan berfungsi membagi tegangan input menjadi beberapa

bagian tegangan output. Pada contoh rangkaian diatas, tegangan input Vin dibagi

menjadi dua buah tegangan yaitu tegangan V1 dan tegangan V2. Berdasarkan

hukum ohm dapat diketahui bahwa nilai V1 sama dengan kuat arus (I) kali Resistor

(R1)  dan V2 sama dengan kuat arus (I) kali Resistor (R2). Sedangkan nilai I adalah

tegangan Vin dibagi resistor total (Rtotal) yang merupakan hasil dari resistor R1

ditambah resistor R2.(Tooley, 2002)

Gambar 2.3 Rangkaian Pembagi Tegangan

V1 = I x R1 atau I = V1/R1 .......... (2.2)

V1 = I x R2 atau I = V2/R2 .......... (2.3)

I = Vin/(R1+R2) ........................... (2.4)

Dari ketiga rumus diatas dapat diperoleh rumus mencari V2 tanpa

menghitung kuat arus lebih dulu, yaitu dengan mensubstitusikan persamaan 2.2 dan

persamaan 2.3 pada persamaan 2.4.

I = Vin/(R1+R2) ............................ (2.5)

V1/R1 = Vin / (R1+R2) ................. (2.6)
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V1 = R1 x Vin / (R1+R2) .............. (2.7)

Atau dapat ditulis seperti berikut:

I = Vin/(R1+R2) ........................... (2.8)

V2/R2 = Vin / (R1+R2) ................. (2.9)

V2 = R2 x Vin / (R1+R2) .............  (2.10)

Atau dapat ditulis seperti berikut:

2.5 DC/DC BUCK CONVERTER

Buck converter adalah rangkaian yang dapat mengubah nilai tegangan

keluaran lebih rendah dari tegangan sumber. Untuk mendapatkan nilai tegangan

keluaran yang lebih kecil dari tegangan masukan dengan cara mengatur besar duty

cycle yang dapat dihitung melalui persamaan dibawah ini:=
Keuntungan menggunakan buck converter adalah rangkaian yang

sederhana, tidak memerlukan transformer, efisiensi yang tinggi, riak (ripple) pada

tegangan keluaran yang rendah sehingga penyaring yang dibutuhkan pun relatif

kecil. Kekurangan yang ditemukan adalah tingkat ripple yang tinggi pada arus

masukan, tidak adanya isolasi antara masukan dan keluaran, dan memiliki satu

keluaran yang dihasilkan. (Ikhsan, 2014)

2.6 LCD 16x2

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi

sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD (Liquid

Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan

teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi
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memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau

mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi

sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik.

Gambar 2.4 Fisik LCD 16x2

2.7 MOTOR SERVO

Motor servo ini merupakan motor yang terdiri dari sebuah motor DC,

terhubung dengan gear, potensiometer, 1 buah rotor keluaran dan sebuah rangkaian

kendali elektronik. Metal merupakan bahan dasar dari gear. Potensiometer

digunakan sebagai sensor posisi. Potensiometer terhubung dengan rotor keluaran

yang berfungsi untuk mengetahui posisi aktual rotor. Ketika motor DC berputar,

maka rotor keluaran juga berputar dan memutar potensiometer. Kemudian

rangkaian kendali mengetahui kondisi potensimoeter untuk membaca posisi aktual

rotor. Apabila  posisi sesuai dengan program, maka motor DC akan berhenti. Motor

servo MG996R memiliki torsi 11 kg yang diharapkan mampu menggerakkan water

pump dc ke kiri dan ke kanan.

Motor servo yang digunakan pada tugas akhiri ini adalah motor servo 180o

tipe MG 996R dengan torsi sebesar 11 kg.

Gambar 2.5 Motor Servo
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2.7.1 Pulsa Kendali Motor Servo

Motor servo dikendalikan oleh lebar pulsa untuk mendapatkan sudut yang

diinginkan. Gambar berikut menunjukkan lebar pulsa untuk mendapatkan sudut

yang diinginkan.

Gambar 2.6 Pulsa Kendali Motor Servo

(Sumber : http://elektronika-dasar.web.id/motor-servo/)

2.8 LIGHT EMITTING DIODE (LED)

Light Emitting Diode kepanjangan dari LED merupakan komponen

elektronik yang sering digunakan pada alat elektronik. LED banyak dipakai, seperti

pada penggunaan lampu permainan untuk anak-anak, untuk trafic light, sebagai

indikator pada peralatan elektronik hingga mesin industri, penggunaan pada lampu

emergency, pada televisi, dan berbagai perangkat elektronik lainnya sebagai tanda

bahwa sistem dalam keadaan bekerja. RGB LED adalah LED yang berisikan 3

warna dalam satu LED yaitu RED (merah), GREEN (hijau), dan BLUE (biru). Pada

tugas akhir ini RGB LED digunakan untuk memberikan cahaya pada air mancur.
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Jenis RGB LED dengan common anoda yang akan digunakan pada tugas

akhir ini. Berikut skema dari RGB LED common anoda.

Gambar 2.7 RGB LED Common Anode

(Sumber : https://arduino-info.wikispaces.com/RGB-LED)

2.9 WATER PUMP

Water Pump/ pompa air adalah alat untuk menggerakan air dari tempat

bertekanan rendah ke tempat bertekanan yang lebih tinggi. Pada darsarnya water

pump sama dengan motor DC pada umumnya, hanya saja sudah di-packing

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan di dalam air. Pada tugas akhir ini

digunakan water pump DC 12 volt untuk menyemprotkan air. Berikut ini gambar

dari water pump 12 volt.

Gambar 2.8 Water Pump 12V

2.10 MIT APP INVENTOR

Mit app inventor merupakan aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh

Google dan MIT untuk mengenalkan dan mengembangkan pemrograman android

dengan mentransformasikan bahasa pemroograman yang kompleks berbasis teks

menjadi berbais visual (drag and drop) berbentuk blok. Mit app inventor dapat di

akses pada situs http://appinventor.mit.edu/.
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Gambar 2.9 Halaman Awal Mit App Inventor


